
De meivakantie zit er op. We gaan richting de zomervakantie. Dat lijkt nog ver weg, 
maar gerekend vanaf de meivakantie zijn dit nog maar 46 schooldagen voor de 
kinderen. De komende weken staan in het teken van de afronding van dit school-

jaar en de voorbereidingen voor komend schooljaar.  

Voor de groepen 8 is deze week een belangrijke week. Het is de week van de Eindtoets. 

Deze toets moet de bevestiging geven van het schooladvies. Ook kijken wij of bij een 
dubbel advies we voor een hoger advies gaan (dit gaat in overleg met ouders en leer-
ling). De uitslag van deze toets geeft ook aan hoe wij als school hebben gescoord afge-

zet tegen de landelijke score als het gaat om onze eindopbrengsten.  

We zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar. Voor 
ons iedere keer weer een enorme puzzel om te kijken welke leerkrachten aan welke 
groepen worden verbonden. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Collega’s willen bijvoor-
beeld meer of juist minder werken, hebben duidelijke voorkeuren voor bepaalde werkda-
gen en een bepaalde bouw. Ook zijn er collega’s met ambities , zij willen naast het lesge-

ven studeren of zijn afgestudeerd en willen aan de slag met de nieuwe kennis. Wij stimu-
leren op onze school dat een ieder zich blijft ontwikkelen. Dan bestaat dus ook de kans 
dat collega’s een andere invul willen van hun werkzaamheden. Het gevolg is dat we 
soms pas op het laatste moment zekerheid hebben over de teamindeling. Ik vrees dat dit 

ook dit  jaar het geval zal zijn.  

Inmiddels kunnen wij u wel vertellen dat we voor komend schooljaar uitgaan van 34 
groepen. Dit komt niet door groei, maar omdat we van 3 groepen 8 naar 4 groepen 8 
gaan. Met bestuur en MR is afgesproken dat dit het maximum is qua hoeveelheid groe-
pen. Vanaf nu werken we  toe naar vermindering van het aantal groepen en dus ook 

naar vermindering van het aantal  leerlingen. We hebben domweg niet meer ruimte om 
de kinderen een plek te geven. We nemen daarom maar een bepaalde hoeveelheid kleu-
ters aan en in de groepen 3 tot en met 8 dienen er eerst kinderen weg te gaan voor dat 
wij hier nieuwe kinderen plaatsen. Voor de komende 2 jaar weten we al welke kinderen 
een plek hebben en voor wie we een plek hebben gereserveerd (de ouders van deze 
kinderen hebben zich tijdig aangemeld). Kinderen voor wie wij op voorhand geen plek 

hebben worden op een wachtlijst geplaatst.  

Wij zijn niet gelukkig met deze situatie en blijven zoeken naar een oplossing om van het 

werken met  een wachtlijst af te komen.  Zolang deze er niet is, werken we toe naar het 
verminderen van het aantal leerlingen en benutten we iedere vierkante meter die wij 

kunnen vinden voor de kinderen. Dit gaat uiteraard in overleg met de Windwijzer.  

We hebben de kinderen voor de komende 2 jaren dus reeds “in huis”. Heeft u een kind 
dat binnenkort 2 jaar zal worden  dan dient u spoedig een vooraanmelding te doen. We 
willen voorkomen dat er geen plaats is voor uw kind. Is uw kind al ouder dan 2 jaar dan 
betekent het voor  nu een plek op de wachtlijst. Heeft u familie en kennissen in deze wijk 
met een kind die 2 jaar gaat worden, wijs deze ouders dan op deze situatie en dat ze een 
vooraanmelding kunnen doen. Uiteraard hopen we dat het over 2 jaar niet meer nodig 

is om een vooraanmelding te doen. We kunnen echter niet uitsluiten dat we dan nog 
steeds niet alle kinderen kunnen plaatsen. Zeker omdat we er nu naartoe werken dat we 

kleiner worden. Een stuk kleiner dan de 900 kinderen die we nu hebben. 

Hans van Kooten. 
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8, 10 en 13mei Eindtoets groep 8 

(uitloop 14 en 15 mei) 

8/5  OR-vergadering 

12/5 Moederdag 

16/5  Kom in de klas groep 3-6 

20/5 Kom in de klas groep 7-8 

23/5 Europese verkiezingen 

27/5  Sportdag groepen 3 

30 en 31 mei Hemelvaart en vrij 

Thema schooljaar 2018-2019 

Waarnemen en begrijpen 

Heeft u een kind in 

de leeftijd tussen de 

1 en de 2 jaar?  

Doe een voor-

aanmelding!  

(wij kunnen anders geen plek 

reserveren!) 



Indeling groepen 3 

De komende weken gaan de leerkrachten van groep 1/2  samen met de Els (intern begeleider) 
goed kijken welke kinderen  aan het eind van dit schooljaar doorstromen naar groep 3. We gaan 
er nu vanuit dat we komend schooljaar 4 groepen 3 hebben.  

Het is dus zaak om te kijken welk kind in welke groep komt. We kijken hiervoor goed naar de ei-
genschappen en de ontwikkeling van de kinderen ( sociaal-emotionele ontwikkeling—
welbevinden en de cognitieve ontwikkeling-het leren).  

Na 2 jaar met dezelfde kinderen in een groep te hebben gezeten zijn er vriendschappen ontstaan 
en weten ouders met welke kinderen hun kind graag omgaat, ook buiten schooltijd. Er is een 
‘vertrouwde’ situatie ontstaan. De overgang naar groep 3 brengt onzekerheid. Veel ouders zijn 
dan op zoek naar zoveel mogelijk zekerheid voor hun kind. Ze willen namelijk niet dat hun kind 
zich zorgen maakt of de kans loopt om minder gelukkig te zijn. Ze willen dan ook dat in de nieu-
we samenstelling hun kind met zoveel mogelijk vriendjes/vriendinnetjes in de groep komt.  

Wij begrijpen dit en nemen dit ook mee in onze afwegingen als het gaat om de indeling. Het is 
voor ons echter niet de belangrijkste afweging. Wij zoeken naar zoveel mogelijk balans in de 
groepen. We kijken o.a. naar de ontwikkeling van de kinderen (moeite met leren, komen goed 
mee of hebben een ontwikkelingsvoorsprong), specifieke zorg, verdeling jongens en meisjes. 
Ook kijken we welk gedrag wij willen versterken of juist niet willen ‘voeden’. We kijken dus vooral 
wat goed past bij uw kind. Vriendschappen spelen hierbij een rol. We weten echter ook dat in 
een nieuwe samenstelling er al snel nieuwe vriendschappen worden gesloten. Heeft uw kind in 
de nieuwe samenstelling niet zijn/haar beste vriend/vriendin in de klas, dan zien we dat bij een 
hechte vriendschap het niet noodzakelijk is om bij elkaar in de klas te zitten. Is de vriendschap 
niet hecht, dan maken de kinderen nieuwe keuzes. 

 

Overblijfkosten en vrijwillige ouderbijdrage 

Heeft u reeds de overblijfkosten en ouderbijdrage overgemaakt? Vanaf volgende week gaan wij een bel-
ronde doen om te vragen de kosten over te maken. 

Hieronder de gegevens voor het overmaken op de rekening van de ouderraad. Als u een machtiging 
heeft afgegeven dan is de laatste inning op 1 juli. 

Is uw kind tijdens dit schooljaar gestart? U ontvangt dan een aangepaste factuur. 

Postbankrekening NL16 INGB 0005 1106 62   

t.n.v. Oudervereniging OBS De Ontdekking 

onder vermelding  van de naam en groep van uw kind(eren). 

Overblijfkosten 85 euro per kind (max 2 kinderen) 

Vrijwillige ouderbijdrage 40 euro per kind (max 3 kinderen) 
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Wij werken aan het up-daten van de MR-site om u beter op de hoogte te kunnen stellen van de MR van 

OBS de Ontdekking. 

Vragen of opmerkingen kunt u kwijt via: mr@ontdekking.asg.nl 
 

 
Vergaderdata 

Onze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Hieronder vindt u ons vergaderschema met de onder-
werpen die ingepland staan. Een MR-vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten 
deel, waarin eventuele vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden. Alle ouders zijn meer dan wel-
kom om het openbare deel bij te wonen. 

Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft? 

Dinsdag 28 mei 2019 
Concept Schoolgids 
Route 8 resultaten 
Status Huisvesting en luchtkwaliteit 
Agenda GMR 
 
Woensdag 26 juni 2019 
Inventarisatie informatie- en scholingsbehoefte MR 
Activiteitenplan MR voor schooljaar 2018-2019 (inclusief begroting) 
Agenda GMR 
 
 

Nieuws van de MR 
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